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RESUMO 
 

A presença de uma doença crônica pode afetar o desenvolvimento físico, cognitivo e 

psicossocial, podendo desencadear situações de estresse e ansiedade. Neste posto, é importante 

saber lidar com essas situações e fazer um manejo adequado para minimizar, de alguma forma os 

estresses advindos da espera de uma cirurgia cardíaca infantil.  O período de hospitalização 

desencadeia situações de estresse, angústia e medo; tanto da criança, como para os pais, irmãos e 

outros membros da família. Sendo assim, o surgimento de uma doença, além de atingir o paciente 

em sua subjetividade, incide também sobre a família. 

Nota-se que o ambiente hospitalar acaba sendo um local estranho para criança, já que está 

segue rotinas rígidas, passa sob cuidados de pessoas desconhecidas, afasta-se do seu meio social 

e familiar. Neste viés, procura-se com esse projeto criar estratégias de apoio ao sofrimento 

psíquico de crianças que aguardam por uma cirurgia cardíaca no Hospital Infantil Joana de 

Gusmão. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O processo de cirurgia cardíaca pode causar alguns sentimentos, como: sofrimento, estresse 

e ansiedade. Neste posto, pretende-se criar estratégias de apoio ao sofrimento psíquico de 

crianças que aguardam por uma cirurgia cardíaca. Para tal, faz-se necessário promover um 

ambiente hospitalar acolhedor, demonstrar a importância do brincar e propiciar às crianças que 

aguardam por uma cirurgia cardíaca formas de lidar com situações estressantes.  

Esse projeto tem como população-participante, crianças que aguardam por uma cirurgia 

cardíaca no Hospital Infantil Joana de Gusmão, situado em Florianópolis. A realização dessa 

intervenção se faz necessária, uma vez que, ao se fazer intervenções pré-cirúrgicas com crianças, 

o grau de ansiedade, medo, angústia e estresse pode ser diminuído. Assim como,  

 

favorecer a compreensão do processo cirúrgico, objetivando minimizar a ansiedade, e 

propiciar um melhor restabelecimento emocional da criança no pós-operatório. É 

realizada com o paciente e seus familiares, através da exibição de vídeo e/ou slides, 

entrevistas, manuseio e dramatização dos procedimentos cirúrgicos, utilizando 

equipamentos, roupas cirúrgicas, bonecos, visitas ao Centro Cirúrgico, Sala de 

Recuperação, UTI, etc, familiarizando a criança com o ambiente, rotinas e pessoal 

(HOSPITAL JOANA DE GUSMÃO, s/d). 

 

Portanto, o presente projeto de intervenção visa trabalhar com atividades pautadas em 

reflexões e brincadeiras acerca dos sentimentos que são produzidos pelo processo pré-cirúrgico, 

através de técnicas de grupo, almejando assim uma compreensão dos sentimentos que são 

produzidos durante as dinâmicas, bem como a forma com que as crianças lidam com os mesmos.  

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

• Criar estratégias de apoio ao sofrimento psíquico de crianças que aguardam por uma 

cirurgia cardíaca. 
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Promover um ambiente hospitalar mais acolhedor para crianças que aguardam por uma 

cirurgia cardíaca; 

• Demonstrar a importância do brincar na diminuição do sofrimento psíquico para crianças 

que aguardam por uma cirurgia cardíaca; 

• Propiciar às crianças que aguardam por uma cirurgia cardíaca formas de lidar com 

situações estressantes. 

 

3. JUSTIFICATIVA 

O processo de hospitalização traz prejuízos significativos tanto para a pessoa que está 

internada como seus familiares. Esse processo pode ser compreendido pela criança como algo 

ameaçador e ter um impacto negativo em seu desenvolvimento. Para a criança esse processo 

pode ser mais difícil, tendo em vista que seu desenvolvimento emocional, afetivo e cognitivo 

podem dificultar todo esse processo, já que um dos fatores que pode prejudicar a imunidade da 

criança é o estresse. Botega (2006 apud MACENA; LANGE 2008) diz que o estresse prolongado 

afeta o sistema imunológico do corpo e suas defesas naturais contra infecções e outras doenças. 

De acordo com Magalhães; Gusmam; Grecca (2010) a cirurgia é uma situação estressante, 

que pode ser percebida pela criança como uma ameaça real ou imaginária. Isto vai depender de 

alguns fatores, como: idade, estágio de desenvolvimento da criança, da vivência de experiências 

anteriores e do tipo de informação obtida. Sendo assim, as reações frente à hospitalização vão 

depender das vivências anteriores da criança e sua família, como salienta Ortiz (1997). 

O ambiente hospitalar não é acolhedor para a criança, isto, pois, ao estar lá a criança está 

saindo de sua rotina, da escola, do seu ambiente familiar, e todas essas mudanças podem causar 

sofrimento psíquico à ela. Por esses motivos, na internação infantil, deve-se sempre buscar a 

humanização hospitalar, através da melhoria e qualidade do atendimento, não tratando somente a 

doença, mas vendo a criança como um todo, com suas necessidades específicas, como o brincar 

(CORRÊA, 2007). 

A doença e a hospitalização abalam consideravelmente o desenvolvimento emocional da 

criança. De acordo com Sousa et al (2008), a internação vai trazer diferentes efeitos psicológicos 

dependendo da subjetividade de cada criança, de sua situação sócio-familiar, econômica e do tipo 

da enfermidade. Deve-se ter um atenção especial à internação infantil, pois é no desenvolvimento 

infantil que se estabelece e se constrói a personalidade do indivíduo. Sendo assim, qualquer 

alteração em seu decurso pode comprometer a integridade física e o desenvolvimento mental da 
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criança, acarretando assim, conseqüências na vida adulta (DIAS, BAPTISTA, BAPTISTA, 2010, 

p.179). 

Segundo Macena; Lange (2008) alguns fatores podem influenciar no grau de estresse do 

paciente internado, dentre eles o grau da patologia, os dias de internação ou a perda de 

autonomia. Botega (2006 apud MACENA; LANGE 2008) explica que a maneira como cada 

indivíduo vivencia e enfrenta a doença é algo pessoal em função da personalidade, da capacidade 

de tolerar frustrações, das vantagens e desvantagens advindas da posição de doente, assim como 

da sua relação com as pessoas e seu projeto de vida. 

 A criança hospitalizada perde o vínculo que tinha com seus familiares, não vai mais a 

escola, não brinca mais com os amigos, enfim, ela perde toda uma identidade e vai para um local 

de grande sofrimento, que é o hospital. Como aponta Campos (1995) o sujeito perde sua 

identidade pessoal, pois a partir do momento em que é internado, este passa a ser mais um 

número de prontuário, ou até mesmo o indivíduo que tem determinada doença.  

        Segundo Cabral; Nick (2006) a infância é um período em que o sujeito está quase que 

totalmente dependente de cuidados parentais e no hospital a criança é privada desses cuidados, 

passando a seguir rotinas do hospital e sendo privada de ser criança. Muitas vezes, as crianças 

não sabem o que estão fazendo no hospital, nem mesmo quais os procedimentos que estão sendo 

realizados, o que causa um grande sofrimento e medo frente ao ambiente hospitalar. 

 Como a criança tem dificuldade de compreender o processo de hospitalização, o que vai 

acontecer com ela, quanto tempo vai ficar internada, como vai ser sua recuperação e etc, 

objetivou-se fazer um grupo com crianças que estão aguardando por uma cirurgia cardíaca no 

Hospital Joana de Gusmão. Esse, visa auxiliar as crianças na compreensão de sua doença e a 

elaboração de seus sentimentos frente ao processo de cirurgia cardíaca infantil. 

A internação infantil se torna mais complicada pelo fato do impacto de uma internação ser 

muito maior para uma criança do que para um adulto. As crianças têm dificuldades para assimilar 

esta situação, e por isso apresentam diferentes sentimentos como medo, angústia, ansiedade, 

sensação de abandono e etc. Segundo Angerami-Camon (1984), muitas fantasias são criadas na 

mente das crianças pela falta de informação adequada, falta de prognóstico ou de tratamento. Isso 

pode ocorrer pelo fato de muitas vezes o ambiente hospitalar ser totalmente desconhecido pela 

criança, podendo também ameaçar o comportamento espontâneo da vida diária de cada uma 

delas. 

Queiroz (2003), afirma que se a angústia que acompanha a conscientização deste “estar 

doente” é muito intensa, o indivíduo apela para comportamentos “regressivos”, adotando atitudes 

do tipo infantil e deixando de usar suas mais nobres qualidades psíquicas, como o raciocínio e o 

juízo crítico. A criança ao desencadear esses sentimentos, pode dificultar o tratamento e a sua 

recuperação, por isso a importância do psicólogo para intervir nesse processo. Esses sentimentos 
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de acordo com Chaves (2004), podem variar de acordo com a idade, situação psicológica afetiva, 

rotinas hospitalares, motivo e duração da internação. 

 Para tanto, cabe ressaltar que a escuta das angústias e queixas das crianças é de grande 

relevância, tendo em vista que a partir desse processo a criança pode expor seus sentimentos e 

aliviá-los, trazendo ganhos ao tratamento. A criança vai demonstrar seus sentimentos através das 

brincadeiras, porque é através do brincar que ela vai extenalizar seus sentimentos. Nigro (2004, 

p.75) “sem o brincar a criança perde uma das vias de expressão de suas emoções, perde o espaço 

no qual poderia estar repetindo situações traumáticas e também perde a possibilidade de elaborar 

esses traumas através dos jogos simbólicos”. 

 Neste sentido, como o público alvo da pesquisa são crianças, decidiu-se trabalhar com o 

emprego do brinquedo terapêutico a fim de aliviar as tensões decorrentes do processo cirúrgico. 

Como salienta Almeida; Bomtempo (2004), o brincar é uma das necessidades da criança e 

quando não suprida pode levar a distúrbios de comportamento. Neste posto, percebe-se que 

através do brincar a criança se expressa, mostrando muitas vezes suas angústias, medos frente ao 

processo de hospitalização.  

 Por fim, faz-se importante uma equipe interdisciplinar a fim de propiciar a criança uma 

melhor adaptação ao hospital, seja da forma de como ela vivencia a doença, como o vínculo que 

ela estabelece com a equipe do hospital. Como salienta Ortiz (2007) o psicólogo funciona como 

um elo de ligação entre a criança, seus pais e a equipe. Neste sentido, a presença da família se faz 

necessária para que o processo de hospitalização seja menos danoso para criança e que sua 

melhora seja mais significativa. 

 Com base nesse contexto, o presente projeto de intervenção tem como objetivo: criar 

estratégias de apoio ao sofrimento psíquico de crianças que aguardam por uma cirurgia cardíaca. 

 

4. MÉTODO 

4.1 PERSPECTIVA TEÓRICA  

4.1.1 Importância do Psicólogo no ambiente Hospitalar 

 

O psicólogo tem um papel muito importante no ambiente hospitalar, isto, pois, ele é 

responsável pela promoção de saúde dos indivíduos, seja através da prevenção, da recuperação 

ou do bem-estar do paciente. A Psicologia em qualquer âmbito de atuação, busca sempre 

compreender o sujeito a partir do princípio da Integralidade, ou seja, como “um ser integral, bio-
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psico-social” (KUJAWA, 2003, p. 26). Seguindo o mesmo pensamento, Campos (1995) diz que 

o psicólogo ao lidar com um paciente, deve enxergá-lo em sua totalidade, o que implica em 

aspectos físicos e sociais, os quais também estão em interação contínua na composição do 

psiquismo desse paciente. 

Angerami-Camon (2001) acredita que a Psicologia Hospitalar tem um grande desafio: 

minimizar o sofrimento provocado pela hospitalização, pela doença e a consequente 

desestabilização emocional que causa ao sujeito. O trabalho do psicólogo vai além do 

atendimento ao paciente, pois a hospitalização também é impactante para a família, e por isso a 

importância de fazer também um tratamento juntamente com a família do paciente. A equipe 

multidisciplinar também vai está diretamente envolvida em todo o processo pré e pós-cirúrgico, 

por isso o psicólogo também exerce a função de interlocutor na relação paciente-família-

profissionais.  

Quando uma boa relação é estabelecida entre esse tripé (família, paciente, profissionais), o 

tratamento se torna mais eficaz, assim como o paciente será melhor atendido. O psicólogo está 

disponível para auxiliar os pacientes a encontrarem uma maneia melhor de enfrentar e vivenciar a 

hospitalização, a doença. 

A criança hospitalizada precisa ter um atendimento psicológico que impõe ao profissional o 

desafio de considerar o impacto emocional do adoecimento e da internação infantil. A mesma 

deve ser compreendida a partir da ótica da criança e da família, uma vez que a hospitalização 

favorece a separação da família, gerando ansiedade, raiva, ciúmes, enfim, sentimentos diversos e 

difíceis de conter (NIGRO, 2004). 

O psicólogo, agente promotor de saúde, tem um papel importante durante todo o tratamento 

da criança, buscando sempre amenizar os estímulos estressores do ambiente hospitalar. Sendo 

importante também, proporcionar as crianças momentos de lazer e distração, para que a 

hospitalização não gire apenas em torno dos procedimentos médicos e da doença em si. 

4.1.2 Importância do brincar no ambiente hospitalar 

 

O brincar tem importância tanto para o desenvolvimento sensório-motor e intelectual, 

como para o processo de socialização, no desenvolvimento e aperfeiçoamento da autoconsciência 

e da criatividade (COLLET e OLIVEIRA, 2002).  O brincar favorece, além da diversão, a 

expressão dos sentimentos e emoções pelo quais o indivíduo passa, diminuindo o estresse, pois 

nele a criança deixa livre sua criatividade e reinventa o mundo, explora seus limites, libera sua 

afetividade e extravasa suas emoções (COLLET e OLIVEIRA, 2002). 
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 É brincando que a criança vai desenvolver o equilíbrio e a reciclagem das emoções 

vividas, da necessidade de conhecer e reinventar a realidade, desenvolvendo ao mesmo tempo a 

atenção, concentração e outras habilidades (PAULA e FOLTRON, 2007). Dessa forma, é 

importante que no ambiente hospitalar, a criança tenha espaço para brincar, pois assim, poderá 

expor os sentimentos que a hospitalização está lhe causando, minimizando o estresse que a 

situação proporciona. A criança irá utilizar os brinquedos como um meio de aliviar sua tensão, 

propiciando uma visão mais real do ambiente hospitalar, ao invés de fantasiar o que irá lhe 

acontecer (COLLET e OLIVEIRA, 2002). 

A utilização dos brinquedos, bem como a realização de dinâmicas, atividades e 

brincadeiras no ambiente hospitalar, têm um papel de preparo da criança para o que irá lhe 

acontecer, como neste caso, a cirurgia cardíaca. De acordo com Collet e Oliveira (2002), com a 

utilização da técnica do brinquedo terapêutico, percebe-se que as crianças tornam-se mais 

cooperativas durante os procedimentos, passam a ter um relacionamento melhor com as outras 

crianças e profissionais.  

Segunda Sabates (1999), os brinquedos são reconhecidos universalmente como uma das 

formas de comunicação mais efetivas no relacionamento com crianças. O brinquedo, além de 

constituir um instrumento de comunicação que favorece o relacionamento com os profissionais 

da área da saúde e a criança, permite que a criança expresse seus sentimentos, como afirmaram 

Collet e Oliveira (2002). 

Seguindo a mesma perspectiva Nigro (2004, p.75) diz:  

"Sem o brincar a criança perde uma das vias de expressão de suas emoções, perde o 

espaço no qual poderia estar repetindo situações traumáticas e também perde a 

possibilidade de elaborar esses traumas através dos jogos simbólicos”. 

Através do brincar é possível ter acesso aos conteúdos inconscientes das crianças através da 

linguagem simbólica por elas emitidas. A observação e a escuta do psicológo são consideradas 

como instrumento essencial para entender as manifestações latentes que emergem da significação 

das representações inconscientes da criança em situação de vulnerabilidade (FERRO, 2007). 

4.1.3 Grupos Operativos de Pichón Rivière 

 

Segundo Pichon-Rivière (1998), grupo é um conjunto de pessoas movidas por necessidades 

semelhantes e que se reúnem em torno de um objetivo mútuo. Cabe ressaltar, a importância de 

cada participante dentro desse grupo, onde a fala, opinião e o silêncio de cada participante são 

significativos, tendo em vista que cada indivíduo traz consigo suas histórias, vivências e medos 
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relativos a internação. Neste viés, o indivíduo constrói sua identidade introjetando o outro dentro 

de si, ou seja, o sujeito constrói sua identidade na sua relação com o outro. 

 Nessa perspectiva, será utilizado no presente projeto de intervenção, os Grupos Operativos 

de Pichon-Rivière, os quais têm como objetivo propiciar o esclarecimento das ansiedades 

básicas. Neste caso, com as crianças que estão aguardando por uma cirurgia cardíaca no Hospital 

Infantil Joana de Gusmão.  

Com isso, acredita-se que os grupos operativos podem auxiliar nesses esclarecimentos que 

tangem todo o processo cirúrgico, desde os sentimentos relacionados como os procedimentos 

adotados na cirurgia (PICHON-RIVIÈRE, 1998). 

4.2 TÉCNICAS 

Para a realização da interverção, será utilizada a perspectiva teórica de Pichón Rivière 

através dos Grupos Operativos. O propósito desse método é a discussão de tarefas, sendo que 

através de um coordenador estruturam-se mecanismos de auto-regulação que favorecem ao grupo 

uma comunicação ativa e criativa (PICHÓN-RIVIÈRE, 1998). 

Também serão realizadas dinâmicas em grupo, com o objetivo de proporcionar que as 

crianças se conheçam, para que possam se sentir mais confortáveis dentro do grupo; brincadeiras 

que visam familiarizar a criança com os equipamentos que serão utilizados pelo médico, como 

por exemplo, uma mala lúdica contendo os instrumentos; uma palestra com um médico cirurgião 

cardíaco, com o objetivo de tirar dúvidas existentes dentro do grupo relacionadas com o processo 

cirúrgico e também a realização de um teatro feito pelos próprios participantes do grupo, onde os 

mesmos poderão ali, imaginar como será a sua cirurgia. 

O grupo terá duração de 1h, num total de 4 encontros pré-definidos com a instituição. Os 

encontros serão realizados em uma sala que o hospital disponibilizará, a mesma, de preferência, 

deverá ser ampla, com boa luminosidade e ventilação, sem objetos que possam propiciar algum 

tipo de risco para os participantes do grupo. O número de crianças será definido de acordo com a 

lista de espera, e serão priorizadas aquelas as quais a data da cirurgia está mais próxima, não 

excedendo o máximo de 15 crianças. 

Cada encontro terá um objetivo diferente, para que assim todos os temas considerados 

importantes possam ser abordados. As características de cada encontro serão as seguintes: 

 • Encontro 1: O objetivo desse encontro é a apresentação dos membros do grupo, bem 

como dos coordenadores. Serão utilizadas dinâmicas para que também possa ser 

promovido um ambiente hospitalar mais acolhedor para elas. 
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 • Encontro 2: Nesse encontro serão realizadas brincadeiras com o objetivo de diminuir o 

sofrimento psíquico das crianças, aliviando o medo, angústia e outros fenômenos 

psicólogicos que venham surgir no encontro. 

 • Encontro 3: Nesse encontro será realizada uma palestra com um médico cirurgião 

cardíaco, onde serão tiradas todas as dúvidas que as crianças possuem. 

 • Encontro 4: Nesse encontro será realizado um teatro, onde as crianças participarão e de 

maneira lúdica irão expor seus sentimentos. 

4.3 MATERIAIS 

Serão necessários recursos audiovisuais para a apresentação de vídeos, imagens, bem como 

para o palestrante, caso o mesmo necessite. Jogos, brinquedos, papéis, caneta, lápis de cor, 

canetinha, giz de cera, mala médica lúdica, maca, jaleco dentre outros materiais que durante os 

encontros possam se fazer necessários. 

4.4 DIVULGAÇÃO 

A forma de acesso à população será através de panfletos que serão distribuídos em todas as 

alas do Hospital Infantil Joana de Gusmão, bem como cartazes informativos, com data, local e 

horário dos encontros. Para participar dos encontros, os responsáveis pelas crianças terão que se 

dirigir até a recepção do hospital e entrar em contato com uma das psicólogas do projeto, a qual 

estará lá para realizar as inscrições e também esclarecer dúvidas.  

No Apêndice, o panfleto e o cartaz que serão utilizados para divulgação do Projeto de 

Intervenção com as crianças. 

 

5. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

A avaliação dos resultados tem como objetivo obter um conhecimento sobre como foi o 

Projeto de Intervenção com as crianças que aguardam por uma cirurgia cardíaca no Hospital 

Infantil Joana de Gusmão, bem como suas formas de lidar com as situações estressantes e 

causadoras de tensão psíquica. 

Para a avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas pelas psicólogas, será  

primeiramente trabalhado com as próprias crianças, visto que, essas são o público-alvo do 

Projeto. Será pedido às crianças a criação de desenhos onde elas possam representar seus 
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sentimentos em relação a espera da cirurgia, como percebem sua relação com a mesma e como se 

sentem após os encontros. Esse desenho é proposto para que haja o compartilhamento de cada 

um do grupo, visando o melhor entendimento dos aspectos que serão trabalhados no próprio 

grupo. O desenho é uma forma de buscar a fala de cada criança, pois tem-se a compreensão de 

que nem sempre todas elas conseguem se expressar através da fala propriamente dita. Isto 

acontece pelo fato de as crianças não se conhecerem antes do surgimento do grupo, não terem 

intimidade suficiente, provocando vergonha, e insegurança para se manifestar. Esses fatores 

podem contribuir para que elas sejam mais retraídas, tenham dificuldades em se relacionar com 

os outros membros do grupo, tanto com a equipe e de falar sobre a cirurgia. 

Uma conversa aberta com cada criança, também é proposta, pois a mesma é importante 

para que esta consiga expressar o que mais lhe incomoda, o que melhor entende e compreende 

acerca da situação de estar a espera da cirurgia, bem como seu pré e pós cirúrgico. Essa conversa 

tem como objetivo saber a percepção da própria criança quanto ao seu estado emocional e físico, 

visando o que o grupo lhe auxiliará para conseguir enfrentar e superar tal situação.  

Serão aplicados questionários no início e no final da intervenção aos pais das crianças e  

profissionais da saúde que fazem parte da equipe mediadora durante o processo da cirurgia. Esse 

questionário tem como objetivo identificar, de forma qualitativa, o quão eficaz foi o Projeto nos 

atendimentos a crianças, a espera da cirurgia cardíaca, bem como as mudanças percebidas. 

Para o questionário com os pais, serão propostas perguntas que qualifiquem se a criança 

obteve um resultado satisfatório quanto ao seu comportamento e compreensão da cirurgia desde 

o momento de estadia em casa, até chegar ao hospital e a espera pela cirurgia. Cabe aos pais 

darem o feedback para as psicólogas, pois estas não estão presentes num momento caseiro, onde 

a criança pode se expressar de forma genuína. Os pais tem um papel fundamental de dar apoio e 

procurar auxílio caso percebam que seu filho (a) esteja precisando de uma ajuda que vá além dos 

cuidados familiares. 

Quanto ao questionário com a equipe mediadora do processo da cirurgia, serão propostas 

perguntas onde possa ser observado o quanto a criança obteve resposta positiva no processo da 

cirurgia, como percebem que a criança aderiu ao tratamento e se a resposta psicológica e física 

estão num processo satisfatório. É importante o feedback da equipe, pois deste modo as 

psicólogas obterão respostas quando a eficácia do Projeto. 

Sendo assim, com os resultados obtidos na avaliação, as psicólogos poderão ter uma maior 

compreensão de como o Projeto auxiliou no processo da espera da cirurgia cardíaca das crianças 

do Hospital Infantil Joana de Gusmão, bem como as crianças se perceberam e foram percebidas 

pela equipe médica e familiares. 
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APÊNDICE A – Material de Divulgação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


